
Förbundet för Ekoparken 

Styrelsen 

Protokoll fört vid Teams-möte 2021-06-15 

Deltagare: Märtha Angert Lilliestråle, Allan Edblom, Anne Murray, Richard Murray, Ole Settergren, 
Lennart Tonell, Henrik Waldenström 

1) Richard hälsade välkomna till Teams-mötet och öppnade mötet. 

2) Richard valdes att föra protokoll. Märtha utsågs att justera protokollet. 

3) Märtha rapporterade att hon lyckats engagera en grupp bestående av tre personer som är 
villiga att arbeta med informationsfrågor tillsammans med Jenny Rosen. Märtha 
presenterade de tre personerna: Lydia Källebo Rebermark, som har arbetat med 
pollineringsprojektet för U&We, Jennifer Lemne, infödd Stockholmare med stort intresse för 
djur och natur, civilingenjör, arbetar som projektledare på Northwolt samt Jonas Stålhandske 
Palovaara, som är marknadschef på Carlsson & Möller i Helsingborg. Samtliga är datakunniga 
och har arbetat med hemsidor och sociala medier. 

Styrelsen beslöt att adjungera dessa tre personer till kommande styrelsemöten. 

4) Richard lämnade information om de kommande förhandlingarna med Riksmarskalken, 
Ståthållaren och Slottsfogden för Kungliga Djurgårdens förvaltning rörande ett antal 
Djurgårdsfrågor där förbundet och flera av dess medlemsorganisationer hamnat i konflikt 
med KDF. I bilaga till detta protokoll anges vilka frågor det gäller. Förbundets strävan är att 
vid kommande förhandlingar söka lösa dessa frågor och därjämte upprätta en permanent 
samrådsgrupp med KDF och de ideella föreningarna där alla frågor rörande Djurgårdsmark 
kan behandlas på ett tidigt stadium i syfte att om möjligt undvika konflikt. 

Richard rapporterade att mötet med riksmarskalken Wersäll, ståthållaren Larsson och 
slottsfogden Andersson den 31 maj blev helt misslyckat. Richard plus Björn Tarras-Wahlberg, 
Carl-Fredrik Paléus och Ole Settergren blev utskällda av Riksmarskalken för nedsättande ton 
och okunskap om hur tvister avgörs i Sverige. Ingen diskussions ägde rum om sakfrågorna. 
Detta ledde till brev till Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf och ett möte med Kungen den 10 
juni, i vilket Carl-Fredrik Paléus och Richard deltog. Kungen uttryckte förståelse för vårt 
engagemang och var besvärad över den negativa publiciteten. I sin tur har detta lett till ett 
nytt möte med Riksmarskalken m.fl. den 14 juni kl 10. Förhoppningen är att vi då ska tala om 
sakfrågorna. 

5) En företagare vid namn Anders Boye söker nu bygglov för uppförandet av Djurgårdsbrunns 
värdshus - Värdshuset har reducerats till ett kafé och resten är kontor och två stora bostäder. 
Lennart berättade att mp ska försöka få ärendet till en detaljplanefråga. 

6) Uggleviksreservoaren i Lilljansskogen anses uttjänt och ska ersättas. Stockholm VA driver ett 
projekt som går ut på att en ny reservoar ska byggas på platsen och att den gamla ska rivas. 
Den nya reservoaren blir åtta meter högre och kommer att synas vida ikring. Styrelsen anser 
att denna vattenreservoar måste placeras utanför Nationalstadsparken. Henrik har varit i 
kontakt med Katarina Luhr och påtalat detta. Samråd pågår till den 7 september. Henrik och 
Johan skriver samrådsyttrande. 

7) Digitaliseringsprojektet. Anslag är ännu inte beviljat av Länsstyrelsen, men Anne har planerat 
för igångsättning i slutet av denna vecka. Anna Hellers kommer att göra screeningen. Anne 
koordinerar framtagande av handlingar som ska scannas, köper utrustning, vägleder Anna, 



bl.a. i hur man ”taggar” dokumenten. Karin Olsson konsulteras för uppläggningen av 
databasen på vår hemsida. 

8) Kraftledningen från Fisksjöäng till Ålkistan är nedgrävd till Ekhagen. Ellevio söker nu förnyad 
dispens för att behålla luftledningen från Ekhagen till och över Ålkistan. Förbundet, 
Bergianska trädgården och fastighetsägaren Arnfinn Röste samt föreningen Ekhagen 
motsätter sig detta och kräver markförläggning i enlighet med tidigare koncessionsansökan. 
Richard, som arbetar med yttrandet och samverkar med övriga som motsätter sig dessa 
planer, har utverkat anstånd med yttrandet till den 22 juni. 

9) Villa Kusten vid Lidingöbro. Henrik har uppmärksammat detta ärende och skriver till 
Stadsbyggnadsnämnden senast den 17 juni. Vi yrkar avslag på ansökan om ändrat arrende. 
Bygglovet har redan gått igenom. 

10) Nästa möte 25 augusti 16 30, om möjligt utomhus på Beckholmen. 

 

Vid protokollet   justeras 

     

Richard Murray   Märtha Angert Lilliestråle 

 


